
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARÂRE 
privind aprobarea unui acord de parteneriat în vederea organizării manifestărilor „Zilele Cetăţii 

Neamt” ce vor avea loc în perioada 29.06. – 01.07.2018 la Tîrgu Neamţ 
 

   Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
   Având în vedere:  

Adresa cu nr.18/23.05.2018 a Asociaţiei Valea Ozanei înregistrată la noi sub 
nr.7411/23.05.2018 prin care se solicită un acord de parteneriat în vederea desfăşurării Festivalului 
„Ceaunul Fermecat” organizat cu ocazia „Zilelor Cetăţii Neamţ”;  

Adresa cu nr. 29/23.05.2018 a Fundaţiei Culturale „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ, înregistrată 
la noi sub nr.7453/24.05.2018 prin care se solicită un parteneriat care să susţină componenţa 
educativă a festivalului – organizarea unei parade de 100 steaguri – centenar; 

H.C.L nr.374 din 22.12.2017 , H.C.L. nr.52 din 27.02.2018 şi HCL nr.90/26.04.2018 prin 
care s-a aprobat Calendarul activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă” - Tîrgu Neamţ pentru anul 
2018;   

H.C.L nr.41/16.02.2018 privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ şi a Listei 
de investiţii pentru anul 2018; 

 Luând act de Expunerea de motive nr.7470/24.05.2018 înaintată de Primarul oraşului Tirgu 
Neamţ şi Raportul de specialitate nr.7471/24.05.2018, realizat în comun de către Direcţia Buget 
Contabilitate, Resurse Umane şi dezvoltare locala şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei oraşului 
Tirgu Neamţ; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.7, lit.a si c  şi ale art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1. Se aprobă acordul de parteneriat dintre U.A.T Oraşul Tîrgu Neamţ,  Asociaţia „Valea 
Ozanei” Tîrgu Neamţ şi Fundaţia Culturală „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ în vederea organizării şi 
realizării în comun a unor activităţi organizate cu ocazia manifestărilor ”Zilele Cetatii Neamt” , 
ediţia a XVIII –a, ce vor avea loc în in Orasul Tîrgu-Neamt, conform anexei la prezenta hotarare; 

Art. 2. Se împuterniceşte primarul Orasului Tîrgu Neamţ, Harpa Vasilică, să semneze în 
numele şi pentru Consiliul Local, acordul de parteneriat; 

Art. 3. Direcţia Buget Contabilitate, Resurse Umane şi dezvoltare locală şi Serviciul Juridic 
din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
Nr.105 
din 31.05.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Acsintoae Ana 

                                              
Contrasemnează, 

                                Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 19 
Pentru: 19 
 


